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Hasil Penelitian 

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan mengacu pada 

tahapan evaluasi yang dikemukakan oleh Kirkpatrick (2007) yaitu evaluasi pada 

level reaksi (reaction), belajar (learning), dan perilaku(behavior). Adapun hasil 

dari masing-masing tahapan tersebut dipaparkan sebagai berikut : 

1. Level Reaksi (Reaction) 

Evaluasi reaksi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi peserta 

terhadap pelaksanaan elatihan khususnya terkait materi pelatihan, metode 

pelatihan, trainer, fasilitas, dan waktu pelaksanaan pelatihan.Evaluasi ini 

berbentuk kuisioner yang dibagikan kepada peserta pelatihan setelah 

pelaksanaan pelatihan.Penilaian evaluasi ini menggunakan rating scale 1 – 5. 

Berikut persentase untuk level reaksi sesuai dengan kuisioner yang tekah 

dibagikan: 

 

  



27 
 

Tabel 2. 

 Persentase Hasil Evaluasi Reaksi 

NO Pernyataan Skor 

STM 
(1) 

TM 
(2) 

KM 
(3) 

M 
(4) 

SM 
(5) 

A Materi Pelatihan  
 

  74%  

1 Materi yang disampaikan dibutuhkan  
dalam pekerjaan sehari-hari 

2 Materi yang diberikan dapat diaplikasikan  
di tempat kerja 

3 Materi yang disampaikan dengan 
 jelas dan menyenangkan 

B Fasilitator ( Trainer) 
 

    85% 

4 Fasilitator menyampaikan materi dengan 
 jelas dan mudah dimengerti 

5 Fasilitator mampu berkomunikasi dan  
membangun hubungan dengan peserta 

C Metode Pembelajaran 
 

   74%  

6 Pemberian materi dan aktivitas latihan  
Seimbang 

7 Metode pembelajaran yang digunakan  
memudahkan memahami materi 

8 Metode pembelajaran dapat memotivasi      

D Waktu Pelaksanaan 
 

   73%  

9 Pengaturan waktu dilakukan 

10 Pelatihan dilaksanakan tepat waktu 
 sesuai jadwal 
 

E Fasilitas 
 

   80%  

11 Fasilitas dalam program pelatihan memadai 

12 Tempat dan lokasi yang digunakan untuk 
 pelatihan nyaman, aman, dan bersih 

Keterangan : 

STM : Sangat Tidak Memuaskan   M     :  Memuaskan 
TM   :  Tidak Memuaskan    SM   :  Sangat Memuaskan 
KM   :  Kurang Memuaskan 
Interval Kategori Skor : 

STM :  1% - 20%     M     :  61% - 80% 
TM   :   21% - 40%     SM   :  81% - 100% 
KM   :   41% - 60% 
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Berdasarkan data hasil evaluasi reaksi disimpulkan bahwa reaksi peserta 

pelatihan terhadap pelatihan kepemimpinan rata-rata berada pada kategori 

memuaskan. Respon positif dari peserta pelatihan disampaikan secara langsung, 

bahwa materi yang disampaikan menarik karena menggunakan metode brain 

storming/curahan pikiran dan role play sehingga peserta langsung ikut 

merasakan materi yang disampaikan oleh trainer dengan menarik. Trainer 

mampu menguasai peserta pelatihan dalam menjelaskan dan memberikan 

contoh kasus. Komunikasi yang disajikan lebih membaur dan bersifat dua arah. 

Ditunjang dengan fasilitas yang memadai dari perusahaan, dimana 

perusahaan mampu menyediakan ruang khusus dengan perlengkapan untuk 

melakukan pelatihan. Suasana tersebut menunjang proses pembelajaran bagi 

peserta pelatihan. 

 
2. Level Belajar (Learning) 

Evaluasi level learning ini digunakan untuk mengetahui peningkatan 

pengetahuan tentang materi kepemimpinan.Evaluasi ini diukur dengan 

menggunakan tes pengetahuan yang diberikan sebelum dan sesudah 

keseluruhan sesi pelatihan.Hasil tes ini kemudian dianalisa dengan 

menggunakan statistika non-parametrik teknik Wilcoxon Signed Ranks Test 

karena jumlah sample yang tergolong kecil, yaitu <30 sampel (Harinaldi, 2005). 

Hasil analisanya menunjukkan bahwa nilai z = -2,226 dengan p = 0,026 

(p <0.05). Berdasarkan hasil tersebut, mengindikasikan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan dalam pengetahuan mengenai materi kepemimpinan 

sebelum dan sesudah program pelatihan. Menunjukkan peningkatan skor rata-

rata pre-test = 69,8 dan skor post-test = 90,6 (rentang nilai 0- 100) 

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan terdapat peningkatan 

pengetahuan mengenai kemampuan kepemimpinan antara sebelum dan 

sesudah pemberian pelatihan. Dapat dilihat grafik nilai dari level learning di 

bawah ini serta data yang tertera dengan penggunaan skor 1-100 terdapat di 

bagian lampiran : 
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Grafik 2. Evaluasi Learning Pelatihan Kepemimpinan 

 Pada data aspek untuk level learning ini dapat dijabarkan mengenai 

persentase perubahan tiap aspeknya : 

Tabel 3 

Persentase Perubahan Tiap Aspek Kemampuan Kepemimpinan di Level 

Learning 

NO Aspek Pretest Posttest Perubahan (%) 

1 Support 17 23 35,29 

2 Work Facilitation 15 19 26,67 

3 Goal Emphasis 18 23 27,78 

4 Interaction Facilitation 17 22 33,33 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertama aspeksupport 

mengalami perubahan dengan persentase paling tinggi.Kedua, aspek work 

facilitation mengalami paling sedikit perubahan dengan persentase terendah 

dibandingkan keseluruhan aspek. Aspek work facilitation membutuhkan 

perhatian ekstra untuk meningkatkan kemampuan lebih optimal. Ketiga, secara 

keseluruhan setiap aspek mengalami perubahan yang lebih meningkat 

dibandingkan dengan sebelum diberikan pelatihan kepemimpinan. 

 

3. Level Perilaku (Behavior) 

Pada level ini diketahui dari hasil pengukuran dengan menggunakan 

skala kepemimpinan yang diberikan kepada peserta pelatihan yaitu kepala 

unit bisnis beserta wawancara dan fgd untuk melakukan follow up dari 

pelatihan kepemimpinan. 
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Pengukuran dilakukan dengan membandingkan skor penilaian kinerja 

sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Dari uji WilcoxonSigned Ranks 

Test diperoleh nilai z=- 2,251 dengan p = 0,024 (p<0,05). Angka tersebut 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah mengikuti pelatihan kepemimpinan. Kemampuan kepemimpinan 

secara keseluruhan mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut adalah 

grafik skor pretest dan posttest skala kemampuan kepemimpinan : 

 

 

Grafik 3. Skor Skala Perilaku Kemampuan Kepemimpinan Tiap Subjek 

 

Hasil perubahan masing-masing aspek kemampuan kepemimpinan dapat 

dilihat dalam table berikut : 

Tabel 4 

Persentase Perubahan Tiap Aspek Kemampuan Kepemimpinan di Level 

Perilaku 

NO Aspek Pretest Posttest Perubahan (%) 

1 Support 67 76 16,42 

2 Work Facilitation 68 78 14,71 

3 Goal Emphasis 69 82 18,84 

4 Interaction Facilitation 66 79 19,7 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertama aspek 

interaction facilitation mengalami perubahan dengan persentase paling 

tinggi.Kedua, aspek work facilitation mengalami paling sedikit perubahan 

dengan persentase terendah dibandingkan keseluruhan aspek. Aspek work 

facilitation membutuhkanperhatian ekstra untukmeningkatkan kemampuan lebih 

optimal. Ketiga, secara keseluruhan setiap aspek mengalami perubahan yang 

lebih meningkat dibandingkan dengan sebelum diberikan pelatihan 

kepemimpinan. 

Berikut data uji beda dari tiap aspek kepemimpinan yang diukur dengan 

menggunakan Wilcoxon t-test : 

1. Aspek Support 

Pada aspek support setelah dilakukan analisa diperoleh nilai z=-2,251 

dengan p=0,024 (p<0,05), menunjukkan bahwa ada peningkatan yang 

signifikan pada aspek support setelah atasan mengikuti pelatihan 

kepemimpinan. 

2. Aspek Work Facilitation 

Pada aspek work facilitation setelah dilakukan analisa diperoleh nilai z=-

2,271 dengan p=0,023 (p<0,05), menunjukkan bahwa ada peningkatan 

yang signifikan pada aspek work facilitation setelah atasan mengikuti 

pelatihan kepemimpinan. 

3. Aspek Goal Emphasis 

Pada aspek goal emphasis setelah dilakukan analisa diperoleh nilai z=-

2,214 dengan p=0,027 (p<0,05), menunjukkan bahwa ada peningkatan 

yang signifikan pada aspek goal emphasis setelah atasan mengikuti 

pelatihan kepemimpinan. 

4. Aspek Interaction Facilitation 

Pada aspek interaction facilitation setelah dilakukan analisa diperoleh nilai 

z=-2,232 dengan p=0,026 (p<0,05), menunjukkan bahwa ada peningkatan 

yang signifikan pada aspek interaction facilitation setelah atasan mengikuti 

pelatihan kepemimpinan. 

 

 

 

 


